ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจ้างบริการงานทะเบียนสมาชิก กบข.
----------------------1. หลักการและเหตุผล
กบข. ได้ ว่าจ้ างบริ ษั ท ไทย แอดมิ นิ ส เทรชั่ น เซอร์ วิส เซส จำกั ด (TAS) เป็ น ผู้ รับ จ้ างงานบริก าร
ทะเบียนสมาชิก กบข. นั บตั้งแต่ปี 2545 เป็น ต้ นมาจนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมตั้งแต่การบริห ารและจัดการ
ฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิก การประมวลผลเงินนำส่ งและบัญ ชีสมาชิกรายบุคคล การประมวลผลมูลค่าต่อ
หน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุน การประมวลผลจ่ายเงินคืนเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ ตลอดจนงานบริการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสำนักงานภายใต้บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่มีการ
แก้ไขเพิ่ มเติม โดยมีการต่ออายุ สั ญ ญาทุ ก ๆ 1 ปี และสั ญ ญาจ้างบริการงานทะเบี ยนสมาชิก กบข. ฉบั บ
ปัจจุบันกำลังจะสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้ เพื่อให้การบริหารงานทะเบียนสมาชิก
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง กบข. จึงประสงค์ขอจ้างผู้รับจ้างงานบริการทะเบียนสมาชิก กบข. ให้
เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 และระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีระยะเวลาสัญญาจ้าง
1 ปี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดจ้างผู้รับจ้างงานบริการทะเบียนสมาชิก กบข. (Member Administration) ที่มีประสบการณ์
และความชำนาญที่น่าเชื่อถือในการให้บริการงานทะเบียนสมาชิก กบข. อย่างครบวงจร โดยครอบคลุมตั้งแต่การ
บริ ห ารและจั ด การฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย นสมาชิ ก การประมวลผลเงิ น นำส่ ง เข้ า บั ญ ชี ส มาชิ ก รายบุ ค คล การ
ประมวลผลมูล ค่าต่อหน่ วยของสิน ทรัพย์ สุ ทธิของกองทุน การประมวลผลจ่ายเงิน คืนเมื่อสิ้ นสุดสมาชิกภาพ
ตลอดจนงานบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ ว่าจ้าง
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. 2539 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
3. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ
3.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ระบบการจัด ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) กำหนด
3.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีความชำนาญหรือมีทักษะในการให้บริการงานทะเบียน
สมาชิกที่น่าเชื่อถือ เพื่อ ดำเนินงานบริการทะเบียนสมาชิก กบข. ตามขอบเขตและรายละเอีย ดของงานจ้าง
และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

4. รายการรายละเอียดของงานจ้าง
เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้ รั บ หนั งสื อ นำส่ งงานและ/หรื อ ข้ อ มู ล ประเภทต่ า ง ๆ จากผู้ ว่ าจ้ า ง เอกสาร
แบบฟอร์มต่าง ๆ ตามที่ กบข. กำหนด หรือเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างจะดำเนินการ scan
หนังสือ และ/หรือเอกสารทั้งหมดดังกล่าวเข้าสู่ระบบงานจัดเก็บเอกสารของผู้รับจ้างก่อนที่จะดำเนินการ
ประมวลผลตามประเภทงาน ดังต่อไปนี้
1. งานบันทึกข้อมูลเงินนำส่งรายเดือน/ระหว่างเดือนเข้าบัญชีสมาชิกรายบุคคล
1.1 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ส่งคำสั่ง Direct Debit/Credit หรือคำสั่งอื่น ๆ เพื่อให้มีการรับส่งเงินระหว่างบัญชีของหน่วยงานราชการกับบัญชีของผู้ว่าจ้างตามกระบวนการและ
เงื่อ นไขที่ ผู้ ว่าจ้ างกำหนด และแจ้ งผลการดำเนิ น งานหลั งดำเนิ น การตั ด บั ญ ชี ข อง
หน่วยงานราชการแล้วเสร็จ
1.2 ผู้รับจ้างต้องบันทึกเงินนำส่งในแต่ละประเภทบัญชีเข้าบัญชีสมาชิกรายบุคคลภายใน
2 (สอง) วันทำการนับแต่วันที่ได้คำยืนยันจากผู้ว่าจ้าง หรือวันที่ได้รับคำยืนยันยอดเงิน
นำส่งเข้าบัญชีของผู้ว่าจ้างจากธนาคาร กรณี จัดทำข้อมูลผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยใช้มูลค่าต่อหน่วยตามเงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในการ
คำนวณจำนวนหน่วยให้แก่สมาชิก และเก็บค่าจำนวนหน่วยและจำนวนเงินที่นำส่งไว้ใน
ฐานข้อมูล
1.3 รายงานการประมวลผลข้อมูลสมาชิกและข้อมูลเงินนำส่งเข้าบัญชีสมาชิกรายบุคคล
• ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายงานการประมวลผลเงินนำส่งให้กับผู้ว่าจ้าง ภายในวันทำ
การถัดจากวันที่ประมวลผลเงินนำส่งเสร็จ สิ้น ทาง e-mail และจะจัดส่งรายงาน
สรุปเงินนำส่งของส่วนราชการประจำเดือน ภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับแต่วันที่ได้
คำยืนยันจากผู้ว่าจ้างแล้ว ผ่านทาง e-mail
2. งานปรับปรุงข้อมูลสมาชิก (Maintenance Member)
• ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง เพื่อปรับปรุงข้อมูลสมาชิก
ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้
1. ภายใน 2 (สอง) วันทำการนับแต่วันที่ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบู รณ์จากผู้
ว่าจ้าง
2. ผู้รับจ้างจะส่งรายงานแจ้งรายละเอียดการปรับปรุงข้อมูลสมาชิก ที่ได้ทำการแก้ไข
เสร็จสิ้นแล้ว ภายในวันทำการถัดจากวันที่ประมวลผลข้อมูลเสร็จสิ้น
3. งานโอนย้ายข้อมูลเงินนำส่งระหว่างสมาชิกแต่ละราย
• ผู้รับจ้างต้องดำเนินการโอนย้ายข้อมูลเงินนำส่งระหว่างสมาชิกแต่ละราย ตามคำสั่งของ
ผู้ว่าจ้าง ซึ่งจัดส่งเป็นรายการประเภทเพิ่มเงิน/ลดเงิน ของสมาชิกแต่ละรายแล้วแต่กรณี
ภายใน 2 (สอง) วัน ทำการนับ แต่วันที่ ได้รับข้อ มูล ที่ถูก ต้อง ครบถ้ว น สมบู รณ์ จากผู้
ว่าจ้าง เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างส่งข้อมูลในรูปของเอกสารเกินกว่ า 50 (ห้าสิบ) รายการต่อ
วัน คู่สัญญาอาจตกลงเปลี่ยนระยะเวลาการส่งมอบงานกันเป็นคราว ๆ ไป
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• ผู้รับจ้างต้องมีการจัดส่งรายงานการโอนย้ายข้อมูลเงินนำส่งระหว่างสมาชิกแต่ละราย
ภายในวันทำการถัดจากวันที่ประมวลผลข้อมูลเสร็จสิ้น ดังนี้
1. รายงานการโอนย้ายข้อมูลเงินนำส่งระหว่างสมาชิกที่ได้ดำเนินการแล้ว
2. รายงานที่ไม่สามารถโอนย้ายข้อมูลเงินนำส่งระหว่างสมาชิก
4. งานปรับปรุงข้อมูลกรณีนำส่งเงินเกิน
• ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงข้อมูลกรณีนำส่งเงินเกินของสมาชิกแต่ละรายตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
ซึ่งจัดส่ งเป็ น รายการลดเงินของสมาชิกแต่ ละรายเนื่ องจากนำส่ งเงินเกินแล้ว แต่กรณี
ภายใน 2 (สอง) วั น ทำการนั บ แต่วัน ที่ ได้รับข้อ มูล ที่ ถูกต้อง ครบถ้ ว น สมบู รณ์ จากผู้
ว่าจ้าง เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างส่งข้อมูลในรูปของเอกสารเกินกว่า 50 (ห้าสิบ) รายการต่อ
วัน คู่สัญญาอาจตกลงเปลี่ยนระยะเวลาการส่งมอบงานกันเป็นคราว ๆ ไป
• ผู้รับจ้างต้องมีการจัดส่งรายงานการปรับปรุงข้อมูลเงินนำส่งสมาชิกแต่ละราย ภายในวัน
ทำการถัดจากวันที่ประมวลผลข้อมูลเสร็จสิ้น ดังนี้
1. รายงานการปรับปรุงข้อมูลนำส่งเงินเกินที่ได้ดำเนินการแล้ว
2. รายงานการปรับปรุงข้อมูลนำส่งเงินเกินที่ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลได้
5. งาน Welcome Set
ผู้รับจ้างต้องจัดพิมพ์หนังสือแจ้งข้อมูล สำหรับสมาชิกใหม่ (ถ้ามี) ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
ให้แก่สมาชิกตามที่อยู่ซึ่งปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของสมาชิกรายนั้น ๆ เดือนละ 2 ครั้ง ภายใน 6
(หก) วันทำการนับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างกำหนดรอบในการประมวลผลการจัดพิมพ์หนังสือแจ้งข้อมูล
สำหรับสมาชิกใหม่
ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ ายในเรื่อง Supply ของชุด Welcome Set
และค่าขนส่ง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องกับงานตามสัญญาจ้าง
6. งานขอถอนเงินคืนรายสมาชิกจากหน่วยงานที่มีการนำส่งเงินเกิน
• ผู้รับจ้างต้องรับเอกสารแบบคำขอถอนคืนเงินจากหน่วยงานที่มีการนำส่งเงินเกิน ผ่าน
ฝ่ า ยบริ ห ารสำนั ก งานของผู้ ว่ า จ้ า ง และจากตู้ ป.ณ. ที่ ผู้ รั บ จ้ า งจั ด เตรี ย มไว้ ให้ แ ก่
หน่วยงาน ภายในเวลา 12.00 น. ของทุกวันทำการ หรือรับข้อมูลที่หน่วยงานบันทึกขอ
ถอนเงินคืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ภายในเวลา 24.00 น. เพื่อนำมา
ประมวลผลจ่ายเงินคืนรายสมาชิกให้แก่หน่วยงานที่มีการนำส่งเงินเกิน
• ผู้รับจ้างต้องมีการตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลรายการขอถอนเงินคืนรายสมาชิก
ตามเงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างกำหนด รวมทั้งบันทึกการขอถอนเงินคืนรายสมาชิกจากหน่วยงาน
เข้าบัญชีส มาชิกรายบุคคล โดยใช้มูลค่าต่อหน่วยของวันที่ได้รับเงิน (Effective Date)
ซึ่ งระบุ ว่ ามี ก ารขอถอนเงิน คื น คำนวณจำนวนหน่ ว ยเพื่ อ หั ก ออกจากบั ญ ชี ส มาชิ ก
ดังกล่าว ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
• ในกรณี ที่ ผู้ รั บ จ้ า งมี ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ เอกสารและขอถอนเงิ น คื น รายสมาชิ ก จาก
หน่วยงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานการสอบถามการถอนคืนเงินผ่านทาง e-mail
หรื อ ระบบที่ ผู้ รั บ จ้ างจั ดทำขึ้น ภายในวันทำการถัด จากวัน ที่ ตรวจสอบพบข้อสงสั ย
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ดังกล่าวไปยังฝ่ายงานของผู้ ว่าจ้าง ได้แก่ ฝ่ายทะเบี ยนสมาชิกด้านรับ เพื่อดำเนินการ
ติดตามตรวจสอบ และเมื่อผู้รับจ้างได้รับแจ้งข้อมูล และ/หรือคำสั่งจากผู้ว่าจ้างแล้ว ให้
ผู้รับจ้างดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง
• ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ส่งคำสั่งการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานผ่านไปยังระบบงานของ
ธนาคาร สัปดาห์ละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง หรือในวันที่อื่นใดตามเงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างกำหนด หรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต
• ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายงานการโอนเงินให้หน่วยงานซึ่งได้รับจากธนาคารให้ฝ่ายงาน
ของผู้ว่าจ้าง ได้แก่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ ภายในวัน
เดียวกัน หากมีรายงานการโอนเงินให้ ห น่วยงานไม่สำเร็จ จะส่ งผ่ าน e-mail ให้ ฝ่ าย
บัญชีและการเงิน และฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ เพื่อตรวจสอบยอดเงินในบัญชีในแต่
ละวัน
• ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งข้อมูลการจ่ายเงินคืนหน่วยงานและรายละเอียดการจ่ายเงินผ่านไป
ยังระบบงานของธนาคารภายในวันทำการถัดจากวันที่ประมวลผลข้อมูลเสร็จสิ้น
• ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งจั ด ส่ ง รายงานการประมวลผลการขอถอนเงิ น คื น รายสมาชิ ก จาก
หน่วยงานที่มกี ารนำส่งเงินเกิน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ดังนี้
1. รายงานรายละเอียดการประมวลผลการขอถอนเงินคืนรายสมาชิกจากหน่วยงาน
สัปดาห์ละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง ผ่าน e-mail ในวันทำการเดียวกับที่ส่งคำสั่งให้ธนาคาร
ดำเนินการตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
2. รายงานแจ้งการจ่ายคืนรายหน่วยงานตามแบบกบข.018/1 สัปดาห์ละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง
ให้ แก่ ฝ่ า ยบั ญ ชี แ ละการเงิ น ภ ายใน วั น ท ำการถั ด จากวั น ที่ ป ระม วลผ ล
Disbursement
3. รายงานสรุปรายละเอียดการจ่ายเงินคืนให้หน่วยงานประจำเดือน ภายในวันทำการที่
5 (ห้า) ของเดือนถัดไป
7. การดำเนินการตามมาตรา 67/2 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
• กรณีสมาชิกรายบุคคลมีเงินประเดิมรับขาดให้ดำเนินการเบิกเงินทดรองจ่ายจากบัญชี
เงินตามมาตรา 67/2 เพื่อนำเข้าบัญชีสมาชิกรายบุคคลในวันเดียวกับวันที่บันทึกข้อมูล
เงินประเดิมที่ถูกต้องให้แก่สมาชิกรายดังกล่าวและจัดทำรายงานแจ้งต่อผู้ว่าจ้างทุกสิ้น
เดือน
• กรณีสมาชิกรายบุคคลมีเงินประเดิมรับเกิน ให้บันทึกข้อมูลเงินประเดิมที่ถูกต้ องให้แก่
สมาชิกรายบุคคลตามข้อมูลที่ได้รับ และจัดทำรายงานแจ้งต่อผู้ว่าจ้างทุกสิ้นเดือน
• ผู้รับจ้างจะจัดส่งรายงานแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเงินประเดิมกรณีรับเงินขาด
หรือรับ เงินเกิน เป็ นรายเดื อนให้ กับ ฝ่ายงานของผู้ว่าจ้าง ได้ แก่ ฝ่ ายทะเบียนสมาชิก
ด้านรับ ภายในวันทำการที่ 5 (ห้า) ของเดือนถัดไป
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8. การดำเนินการกรณีสมาชิกแจ้งความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุน
• ผู้รั บ จ้ างต้ องรับ เอกสารแบบแจ้งความประสงค์เลื อกหรือเปลี่ ยนแผนการลงทุ น ของ
สมาชิก ผ่านฝ่ายบริหารสำนักงานของผู้ว่าจ้าง และจากตู้ ป.ณ. ที่ผู้รับจ้างจัดเตรีย มไว้
ให้แก่หน่วยงาน ภายในเวลา 12.00 น. ของทุกวันทำการ หรือรับข้อมูลที่สมาชิกแจ้ง
ความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
ภายในเวลา ตามเงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างกำหนด หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อนำมา
ประมวลผลเปลี่ยนแผนการลงทุนให้สมาชิกตามรอบระยะเวลาที่ กบข. ประกาศกำหนด
• ผู้รับจ้างต้องมีการตรวจสอบเอกสารแบบแจ้งความประสงค์ เลือกหรือเปลี่ยนแผนการ
ลงทุนของสมาชิกตามเงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างกำหนด รวมทั้งบันทึกข้อมูลเข้าระบบเพื่อเตรียม
ประมวลผลเปลี่ยนแผนการลงทุนให้สมาชิก
• ในกรณี ที่ผู้รับจ้างมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารแบบแจ้งความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยน
แผนการลงทุนของสมาชิก ผู้รับจ้างจะต้องมีการจัดทำรายงานเลือกหรือเปลี่ยนแผนการ
ลงทุน ของสมาชิก ผ่ านทาง e-mail หรือระบบที่ผู้รับจ้างจัดทำขึ้นภายในวันทำการที่
ตรวจสอบพบข้อสงสัยดังกล่าวไปยังฝ่ายงานของผู้ ว่าจ้าง ได้แก่ ฝ่ายทะเบียนสมาชิก
ด้านรับ เพื่อดำเนินการติดตามตรวจสอบ และเมื่อ ผู้รับจ้างได้รับแจ้งข้อมู ล และ/หรือ
คำสั่งจากผู้ว่าจ้างแล้ว ให้ผู้รับจ้างดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ภายในวันทำการถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง
• ผู้รับจ้างต้องประมวลผลเปลี่ยนแผนการลงทุนให้สมาชิกภายในวันที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
• ผู้รับจ้างต้องมีการจัดส่งรายงานผลการเปลี่ ยนแผนการลงทุน ให้ฝ่ ายทะเบียนสมาชิก
ด้านรับภายในวันทำการหลังจากประมวลผลเรียบร้อยแล้ว
• ผู้รับจ้างต้องมีการจัดส่งจดหมายหรือ e-mail หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
เพื่อแจ้งผลการเลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุน ให้สมาชิก ภายในวันทำการถัดจากวันที่
ประมวลผลเปลี่ยนแผนการลงทุน
9. งานปรับปรุงข้อมูลสถานะการกู้เงินของสมาชิกตามโครงการเงินกู้
ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงข้อมูลสถานะการกูเ้ งินของสมาชิกตามโครงการเงินกู้ต่าง ๆ ให้
เป็นปัจจุบันตามที่ผู้ว่าจ้างแจ้งมาภายใน 2 (สอง) วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์
10. งานประมวลผลมูลค่าต่อหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
10.1 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายงานการประมวลผลรายการทุกรายการในระบบงานทะเบียน
สมาชิกที่เกิดขึ้นในแต่ละวันภายในวันทำการถัดจากวันที่ประมวลผลข้อมูลเสร็จสิ้น
ดังต่อไปนี้
1. จัดเตรียมข้อมูลแสดงรายการเคลื่อนไหวของเงินกองทุนแยกตามแต่ละประเภท
บัญชี(Text SAP Plan และ Text SAP Option) และแยกตามแผนการลงทุน
(Text MIC) เพื่อให้ฝ่ายบัญชีและการเงินกบข.สามารถเรียกข้อมูลผ่านระบบที่
จัดเตรียมไว้ให้ได้
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2. รายงานสรุปยอดเงินกองทุนส่วนสมาชิกทุกประเภทโดยแสดงรายการเคลื่อนไหว
ของเงินกองทุนแต่ละประเภทบัญชี ซึ่งแยกเงินต้น และผลประโยชน์อย่างชัดเจน
10.2 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายงานดังต่อไปนี้ให้แก่ฝ่ายงานของผู้ว่าจ้าง ได้แก่ ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน เป็นรายเดือน ภายในวันทำการที่ 5 (ห้า) ของเดือนถัดไป
1. รายงานผลประโยชน์จัดสรรแยกบัญชีประจำเดือน
2. รายงานบัญชีเงินกองทุนส่วนสมาชิกประจำเดือน
3. รายงานสินทรัพย์สุทธิของเงินกองทุนส่วนสมาชิกและมูลค่าต่อหน่วยประจำเดือน
4. รายงานการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินกองทุนส่วนสมาชิกประจำเดือน
5. รายงานตามข้อ 1 - 4 สะสมราย 3 (สาม) เดือน และสะสมรายปี ภายในวันทำ
การที่ 7 (เจ็ด) ของเดือนถัดไป
10.3. ผู้รับจ้างต้องนำมูลค่าต่อหน่ วยที่คำนวณได้ ในแต่ละวัน และผ่านการรับรองจากผู้
ว่าจ้างแล้ว บันทึกเข้าฐานข้อมูลของระบบงานทะเบียนสมาชิกเป็นรายการแรกของ
วัน ที่ ผู้ ว่าจ้ างประกาศใช้ มู ล ค่ าต่ อหน่ ว ยดั งกล่ าว ทั้ งนี้ ให้ ผู้ รั บ จ้างถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
ประกาศและ/หรือหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
11. งานจ่ายคืนเงินสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
• ผู้รับจ้างต้องร่วมมือกับผู้ว่าจ้างทุกวิถีทาง ในการประมวลผลเพื่อจ่ายเงินสมาชิกพ้นสภาพ
ไม่ ว่ า จะในช่ ว งเวลาปกติ หรื อ ในช่ ว งเกษี ย ณอายุ ป ระจำปี หรื อ ช่ ว งที่ มี โ ครงการ
เกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) เพื่อให้สามารถดำเนินการตามข้อกำหนด
ของกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่จำเป็นในการ
ทำงานที่เกินกว่าส่วนที่ได้เคยประมาณการกันไว้กับผู้ว่าจ้าง โดยจะมีการตกลงกันก่อน
ดำเนินการเป็นคราว ๆ ไป
• ผู้รับจ้างต้องมีการรับเอกสารคำร้องขอเงินคืนจากสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ ผ่านฝ่ายงาน
ของผู้ว่าจ้าง ได้ แก่ ฝ่ายบริหารสำนักงาน และจากตู้ ป.ณ. ที่ผู้ รับจ้างจัดเตรียมไว้ ให้แก่
สมาชิกภายในเวลา 12.00 น. ของทุกวันทำการ หรือรับข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์จากระบบ
สารสนเทศที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อนำมาประมวลผลจ่ายเงิน
คืนสมาชิกพ้นสมาชิกภาพประจำวัน
• ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารคำร้องขอเงินคืนจากสมาชิกที่
พ้ น สมาชิ ก ภาพและข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ากระบบสารสนเทศที่ ผู้ ว่ า จ้ า งกำหนด
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกรมบังคับคดี
ผ่านช่องทางที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และประมวลผลการจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสมาชิก ภาพ
หรือผู้ขอรับเงินแล้วแต่กรณี ให้ถูกต้องตามเหตุและสิทธิที่กฎหมายกำหนด คำนวณภาษี
หั ก ณ ที่ จ่ า ย (ถ้ ามี)ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 4 (สี่ ) วันทำการนั บแต่ วัน ที่ ได้รับ ข้อมู ล และ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน ตามเงือ่ นไขดังนี้
1. ยอดเงินจ่ายคืน สมาชิกให้เป็นไปตามเหตุ และสิทธิในการขอรับเงินของสมาชิ กและ
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
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•
•

•

•

•

2. เงินนำส่งรายเดือนจะจ่ายคืนถึงวันพ้นสภาพกรณีสมาชิกพ้นสภาพ ด้วยเหตุเสียชีวิต
และจ่ายถึงวันก่อนวันพ้นสภาพกรณีสมาชิกพ้นสภาพด้วยเหตุอื่นหากมีการนำส่งเงินเกิน
วันดังกล่าวต้องตัดยอดเงินส่วนเกินไว้เพื่อคืนหน่วยงานต้นสังกัดหรือคืนกระทรวงการคลัง
ต่อไป ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องสามารถให้รายละเอียดรายการ ชื่อบัญชี ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด
ที่นำส่งเงินเกิน และจำนวนเงินที่หกั ไว้ดว้ ย
3. กรณีสมาชิกพ้นสภาพด้วยเหตุเบี้ยหวัด (รอรับบำเหน็จบำนาญ) หรือสมาชิกอยู่
ระหว่างสอบสวนทางวินัย จะจ่ายเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว
เท่านั้น สำหรับเงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว จะจ่ายเมื่อ
สมาชิกย้ายประเภทและเลือกรับบำนาญ หรือสมาชิกได้นำหลักทรัพย์มาเป็นประกันการ
รับเงินกับ กบข. เว้นแต่ ผู้ว่าจ้างจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ผู้รั บ จ้ างต้ องจั ดส่ งข้อมูล การจ่ายเงิน คืน สมาชิ กและรายละเอี ยดการจ่ายเงินผ่ านไปยั ง
ระบบงานของธนาคารภายในวันทำการถัดจากวันที่ประมวลผลข้อมูลเสร็จสิ้น
ในกรณีที่ผู้รับจ้างตรวจพบข้อมูลของสมาชิกในฐานข้อมูลของกรมบังคับคดี ให้ผู้รับจ้างแจ้ง
ข้อมูลมายังผู้ว่าจ้าง ได้แก่ ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านจ่าย เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตาม
คำสั่งทีผ่ ู้ว่าจ้างแจ้งให้ดำเนินการต่อไป
ในกรณีที่เอกสารประกอบคำร้องขอเงินคืนและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบสารสนเทศที่
ผู้ว่าจ้างกำหนดถูกต้องครบถ้วน และสมาชิกเลือกรับบำนาญ ให้ผู้รับจ้างสอบทานข้อมูล
สำหรับ คำนวณเงิน ประเดิมในแบบตรวจสอบเงินประเดิ มหรือข้อมูลที่ ได้รับผ่ านระบบ
สารสนเทศที่ผู้ว่าจ้างกำหนดจากกรมบัญชีกลาง กับ ข้อมูล สำหรับคำนวณเงินประเดิมใน
ฐานข้อมูลของสมาชิกที่มีอยู่ในระบบให้ถูกต้องตรงกันก่อนการจ่ายเงินคืนสมาชิก ในกรณีที่
ข้อมูลไม่ตรงกัน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามแบบตรวจสอบฯ ที่ได้รับ หรือ
ข้อมูลที่ได้รับผ่านระบบสารสนเทศที่ผู้ว่าจ้างกำหนดและคำนวณเงินประเดิมให้ถูกต้อง
ก่อนประมวลผลหาจำนวนเงินที่ต้องจ่ายคืนสมาชิกอย่างถูกต้องตามเหตุและสิทธิที่กำหนด
ทัง้ นี้ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งจัดส่งรายการแก้ไข
ข้อมูลเงินประเดิมให้ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านจ่ายภายในวันทำการถัดจากวันที่ดำเนินการ
เสร็จสิ้น ผ่านทาง e-mail
ในกรณีที่สมาชิกมีการกู้เงินจากผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องมีการแจ้งรายละเอียดของสมาชิก
รายดั ง กล่ า วให้ ผู้ ว่ า จ้ า งทราบภายในวั น ทำการถั ด จากวั น ที่ ได้ รั บ เอกสารและข้ อ มู ล
ครบถ้วน/ถูกต้อง และจะพักการจ่ายเงินคืนสมาชิกรายนั้นจนกว่าจะได้รับคำสั่งเพิ่มเติม
จากผู้ว่าจ้างว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อไป สำหรับกรณีสมาชิกมีการกู้เงินจากโครงการ
เงินกู้ที่ผู้ว่าจ้างร่วมมือกับสถาบันการเงินอื่น เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น ผู้รับ
จ้างจะต้องจัดทำรายงานแจ้งรายละเอียดของสมาชิกรายดังกล่าว ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในวัน
ทำการถัดจากวันทีป่ ระมวลผลการจ่ายเงินคืนเรียบร้อยแล้วผ่านทาง e-mail
ในกรณีที่เอกสารประกอบคำร้องขอเงินคืน ไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน/สมบูรณ์ ผู้รับ จ้างจะทำ
จดหมายพร้อมแนบเอกสาร (ถ้ามี) ส่งคืนหน่วยงานต้นสังกัด และจัดทำสำเนาแจ้งสมาชิก
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หรือทายาท หรือผู้มีสิทธิขอรับเงินทุกคนตามที่ระบุในแบบขอรับเงินภายในวันทำการถัด
จากวันที่ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร หรือวันที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากฝ่ายงานของผู้ว่าจ้าง
ได้แก่ ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านจ่าย กรณีที่ต้องประสานงานระหว่างกัน
ผู้รับจ้างต้องออกจดหมาย ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. ออกจดหมายแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดและสำเนาจดหมายส่งให้สมาชิก
- กรณีไม่มีฐานข้อมูล
- กรณีไม่มีเงินนำส่ง
- กรณีไม่มีฐานข้อมูลและเงินนำส่ง
- กรณีสมัครแบบไม่สะสม (รับบำเหน็จ/ไม่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ)
ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากฝ่ายงานของผู้ว่าจ้าง ได้แก่ ฝ่ายทะเบียน
สมาชิกด้านรับ กรณีที่ตอ้ งประสานงานระหว่างกัน
2. ออกจดหมายแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด/ผู้มีสิทธิขอรับเงิน ภายใน 2 (สอง) วันทำการนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร ดังนี้
- กรณีโอนไม่ได้ แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้มีสิทธิขอรับเงิน
- กรณีเช็ค/ธนาณัตติ ีกลับ แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
3. กรณีตามข้อ 2 และกรณีเอกสารหลักฐานการขอรับเงินไม่ถูกต้องหากยังไม่ได้รับการ
ติดต่อกลับ ให้ออกจดหมายเพื่อติดตามซ้ำเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 (หนึ่ง) เดือน, 3
(สาม) เดือน ตามลำดับ นับแต่การออกจดหมายแจ้งในครั้งแรกแล้ว
4. กรณีอื่น ๆ (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง
ในกรณีที่ผู้รบั จ้างได้ดำเนินการจัดส่งจดหมายไปยังสมาชิก และ/หรือหน่วยงานต้นสังกัด
ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ผู้ว่าจ้างจะให้ผู้รับจ้างคิดค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งจดหมายได้
ทั้งหมดตามที่เกิดขึ้นจริง
ในกรณี ที่ผู้ รับ จ้างมีข้อสงสั ยเกี่ยวกับข้อมูลยอดเงินนำส่ งของสมาชิก ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดทำรายงานสมาชิกพ้นสภาพที่มีปัญหาเงินนำส่งแจ้งรายละเอียดข้อสงสัยพร้อมแนบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ไปยังฝ่ายงานของผู้ว่าจ้าง ได้แก่ ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ
และหรือฝ่ ายทะเบีย นสมาชิกด้า นจ่าย สำหรับข้อสงสัย เกี่ยวกับเอกสารประกอบการ
ขอรับเงินคืน เพื่อดำเนินการติดตามตรวจสอบ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ ตรวจสอบ
พบข้อสงสัยดังกล่าว โดยผ่านทาง e-mail หรือระบบงานที่ผู้รับจ้างจัดทำขึ้น และเมื่อผู้
รั บ จ้ างได้ รั บ แจ้ งข้ อ มู ล และ/หรื อ คำสั่ ง จาก ผู้ ว่า จ้างแล้ ว ให้ ผู้ รั บ จ้ างดำเนิ น การใน
ขั้นตอนต่อไปตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้
ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายงานประมาณการจ่ายเงินคืนผ่านทาง e-mail แจ้งให้ฝ่ายงานของผู้
ว่าจ้างทราบ ได้แก่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อเตรียมเงินสำหรับ จ่าย ภายในวันทำการ
ถัดไปนับแต่วันที่ประมวลผลข้อมูลการจ่ายเงินคืนสมาชิกเสร็จสิ้น
ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานรายวันแจ้งผู้ว่าจ้าง ในวันทำการถัดไป ผ่านฝ่ายงานของผู้
ว่าจ้าง ดังนี้
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ส่งฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านจ่าย
1. รายการที่ธนาคารไม่สามารถดำเนินการได้ (ถ้ามี)
2. รายงานติดตามข้อมูลเงินประเดิมคงค้างประจำวัน
ส่งฝ่ายบัญชีและการเงิน
รายงานสรุปการจ่ายสมาชิกพ้นสภาพประจำวัน
ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานการจ่ายเงินคืนสมาชิกที่ทำการจ่ายเงินเสร็จสิ้นสมบู รณ์เป็น
รายเดือน เพื่อส่งให้ห น่วยราชการต้นสังกัด ภายในวันที่ 12 (สิบสอง) ของเดือนถัดไป
เว้นแต่กรณีหน่วยราชการต้นสังกัดสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ได้ ผู้รับ
จ้างไม่ต้องจัดส่ง
งานจ่ า ยเงิน สมาชิ ก พ้ น สภาพครั้ งที่ 2 (สอง) และครั้ งถั ด ๆ ไป (ถ้ ามี ) ผู้ รั บ จ้ างต้ อ ง
ดำเนินการประมวลผล เพื่อจ่ายเงินสมาชิกพ้นสภาพในส่วนที่ต้องจ่ายเพิ่มเติม และแจ้ง
ฝ่ายงานของผู้ ว่าจ้าง ได้แก่ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน โดยยึด หลักเกณฑ์ตามการจ่ายเงิน
สมาชิ ก พ้ น สมาชิ ก ภาพปกติ นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รับ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บั ญ ชี ผู้ พ้ น สมาชิ ก ภาพ
เพิ่มเติมพร้อมจ่ายแล้ว
ผู้ รั บ จ้ างต้ อ งดำเนิ น การทำจ่ า ยสมาชิ ก หรือ ทายาทใหม่ เมื่ อ ได้ รับ แจ้ งจากผู้ ว่ าจ้ า ง
ในกรณีดังนี้
ยกเลิก / อายัดเช็ค
โอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้
ธนาณัติหมดอายุและได้รับเงินคืนจากไปรษณีย์แล้ว
ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูล / บันทึกข้อมูล เพิ่มเติม เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง
ในกรณีดังนี้
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ สมาชิก / ทายาท
เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีโอนเงิน สมาชิก / ทายาท
จัดส่งเช็ค ธนาณัติ ให้สมาชิก / ทายาทอีกครั้ง
เปลี่ยนแปลงวิธีการขอรับเงิน
เปลี่ยนแปลงผู้รับเงิน
อื่น ๆ (ถ้ามี)
ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการจ่ายเงินสมาชิกประจำเดือนแจ้งฝ่ายทะเบียน
สมาชิกด้านจ่าย ภายในวันทำการที่ 4 (สี่) ของเดือนถัดไป ดังนี้
1. ผลการดำเนินงานการจ่ายเงินสมาชิกประจำเดือน
2. รายงานผลการดำเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2548) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 รวมทั้งกฎกระทรวง
อื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
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3. รายงานการปิดบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิก ที่กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
ตามพระราชบัญ ญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 การจ่ายคืนเงิน ให้ แก่
สมาชิกและการโอนเงินเข้าบัญชีเงินสำรอง
• ผู้รับ จ้างต้องจัดส่งรายงานจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายคืนให้สมาชิก รวมทั้งการจ่ายใหม่
(โอนเงินไม่ผ่าน เช็ค ธนาณัติหมดอายุ เป็นต้น) และการจ่ายคืนสมาชิกในครั้งที่ 2 และ
ครั้งต่อ ๆ ไป โดยแยกเป็นแต่ละประเภทการจ่ายเงิน ให้กับฝ่ายงานของผู้ ว่าจ้าง ได้แก่
ฝ่ายบัญชีและการเงิน ภายในวันทำการถัดจากวันที่ประมวลผลข้อมูลเสร็จสิ้น โดยก่อนที่
จะส่งรายงานฉบับจริง ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายงานดังกล่าวผ่านทาง e-mail ให้ฝ่ายบัญชี
และการเงิน ภายในวันทำการถัดจากวันที่ประมวลผลข้อมูลเสร็จสิ้น เพื่อให้ฝ่ายบัญชี
และการเงิน สามารถจัดสรรเงินมาเข้าบัญชีที่จะตัดจ่ายให้สมาชิกได้ทันเวลา
• ผู้รับจ้างต้องจัดส่งข้อมูลให้ทางธนาคารเพื่อจัดพิมพ์และจัดส่งใบรับรอง/ใบแจ้งยอดเงิน
สมาชิกพ้นสมาชิกภาพให้แก่สมาชิก หรือทายาท แล้วแต่กรณี ภายในวันทำการถัดจาก
วันที่ประมวลผลข้อมูลเสร็จสิ้น
• ผู้รับจ้างต้องจัดส่งข้อมูลการจ่ายเงินคืนเมื่อพ้นสมาชิกภาพรายวันผ่าน e-mail ให้แก่ผู้
ว่าจ้างทุกวันทำการหลังประมวลผลรายการจ่ายเงินคืนเรียบร้อยแล้ว
12. การดำเนินการกรณีสมาชิกแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินทั้งจำนวนไปยั งกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกจากงานหรือการชราภาพ
• ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจ่า ยเช็คในนามกองทุนตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ในแบบ
ขอรับเงิน
• กรณี ผู้รับ จ้ างตรวจสอบแล้ วไม่พบชื่อกองทุน ในระบบฐานข้อมูล ให้ ประสานกับฝ่ าย
ทะเบียนสมาชิกด้านจ่ายเพื่อตรวจสอบและแจ้งผู้รับจ้างดำเนินการต่อไป
13. การดำเนินการกรณีสมาชิกแจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน
• ผู้รับจ้ างต้องดำเนิ น การโอนเงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ จากการพ้นสภาพ ไปยังกองทุ น
บริหารต่อหรือขอทยอยรับเงินโดยใช้ มูลค่าต่อหน่วยของวันเดียวกับที่ประมวลผลข้อมูล
การจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสมาชิกภาพเสร็จสิ้น
• กรณีสมาชิกยื่นแบบขอรับเงิน โดยแจ้งความประสงค์ขอรับเงินบางส่วน ให้ใช้มูลค่าต่อ
หน่วยของวันเดียวกับที่โอนเงินไปยังกองบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน
• กรณีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเป็นงวด ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้
แจ้งความประสงค์ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับงวดของการขอรับเงิน
ของผู้แจ้งความประสงค์
• กรณี ผู้ แจ้งความประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงข้ อมูลส่ วนบุคคล ผู้รับจ้างต้องดำเนิ นการ
ปรับปรุงข้อมูลภายใน 2 (สอง) วันทำการนับ แต่วันที่ได้รับ ข้อมูล และเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน
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• กรณีผู้แจ้งความประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงความถี่ในการรับเงิน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลภายใน 2 (สอง) วัน ทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อมูล และเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีที่ผู้แจ้งความประสงค์แจ้งเปลี่ยนเป็นขอรับเงินคืนทั้งจำนวนหรือขอรับ
เงินบางส่วน จะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้แจ้งความประสงค์ภายใน 4 (สี่) วันทำการ
และในกรณีที่ผู้แจ้งความประสงค์แจ้งเปลี่ยนเป็นขอทยอยรับเงินเป็นงวด จะดำเนินการ
จ่ายเงินคืนให้แก่ผู้แจ้งความประสงค์ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับงวด
ของการขอรับเงินของผู้แจ้งความประสงค์
• ผู้รับจ้างต้องจัดส่งจดหมายแจ้งรายละเอียดการดำเนินการตามความประสงค์ให้กองทุน
บริห ารต่อหรือขอทยอยรับเงิน และใบรับรอง/ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
ปยั งผู้ แจ้ งความประสงค์ ภายใน 3 (สาม) วัน ทำการนั บ แต่ วัน ที่ โอนเงิ น เข้ากองทุ น
บริหารต่อหรือขอทยอยรับเงินเรียบร้อยแล้ว และผู้ว่าจ้างจะให้ผู้รับจ้างคิดค่าใช้จ่ายใน
การจัดส่งจดหมายได้ทงั้ หมดตามที่เกิดขึ้นจริง
• ผู้รับจ้างต้องจัดส่งจดหมายแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเปลี่ ยนแปลง
ความประสงค์ ให้ ก องทุ น บริห ารต่ อ หรือ ขอทยอยรับ เงิน ไปยั งผู้ แ จ้ งความประสงค์
ภายใน 2 (สอง) วันทำการนับแต่วันที่ปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และ ผู้ว่าจ้างจะ
ให้ผู้รับจ้างคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจดหมายได้ทงั้ หมดตามที่เกิดขึ้นจริง
• ผู้รับจ้างต้องจัดส่งข้อมูลการจ่ายเงินคืนแก่ผู้แจ้งความประสงค์ ผ่านไปยังระบบงานของ
ธนาคารภายในวันทำการถัดจากวันที่ประมวลผลข้อมูลเสร็จสิ้น
• ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานแจ้งผลการดำเนินงานการจ่ายเงินเป็นรายเดือน โดยจะจัดส่ง
ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในวันทำการที่ 4 (สี่) ของเดือนถัดไป
14. งานสมาชิกกลับเข้ารับราชการใหม่
• ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งประมวลผลสมาชิ ก ที่ ก ลั บ เข้ า รับ ราชการใหม่ และออกจดหมายแจ้ ง
หน่วยงานต้นสังกัดและสมาชิก เพื่อติดตามแบบแจ้งข้อมูลกลับเข้ารับราชการใหม่พร้อม
หลักฐาน กรณีที่ถูกต้องครบถ้วน จะดำเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2548)
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 รวมทั้ง
กฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการนำเงินประเดิมออกจากบัญชีเงินตาม
มาตรา 73/1และนำเข้าบัญชีสมาชิกโดยถูกต้องครบถ้วน
• ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2548)
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 รวมทั้ง
กฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องประจำเดือน แจ้งฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านจ่ายเป็นรายเดือน
ภายในวันทำการที่ 4 (สี่) ของเดือนถัดไป เว้นแต่ ผู้ว่าจ้างสามารถเรียกดูรายงานผ่าน
ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ได้
• ผู้รับจ้างต้องรับโอนย้ายข้อมูลเงินนำส่งระหว่างบั ญชีสมาชิกและบันทึกเงินรับคืนกรณี
สมาชิกกลับเข้ารับราชการใหม่แต่ละราย ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างภายใน 4 (สี่) วันทำการ
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นับแต่วันที่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์จากผู้ว่าจ้าง เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างส่ง
ข้ อมูล ในรู ป ของเอกสารเกิน กว่า 50 (ห้ าสิ บ ) รายการต่ อวั น คู่สั ญ ญาอาจตกลง
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการส่งมอบงานกันเป็นคราว ๆ ไป
• กรณี ผู้ว่าจ้างจั ดส่งคำสั่ งโอนย้ายข้อมูล เงินนำส่ งระหว่า งบัญ ชีสมาชิกผ่ านระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับจ้างต้องจัดพิมพ์และจัดส่งจดหมายแจ้งสมาชิก ภายใน 2 (สอง) วัน
ทำการนับแต่วันที่ได้โอนย้ายข้อมูลเงินนำส่งระหว่างบัญชีสมาชิกแล้วเสร็จ
• ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายงานการโอนย้ายข้อมูลเงินนำส่งระหว่างบัญชีสมาชิกและบันทึก
เงินรับคืนกรณี สมาชิกกลับเข้ารับราชการใหม่ระหว่างสมาชิกแต่ละราย ภายในวันทำ
การถัดจากวันที่ประมวลผลข้อมูลแล้วเสร็จ เว้นแต่ ผู้ว่าจ้างสามารถเรียกดูรายงานผ่าน
ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ได้
15. การดำเนิ น การตามมาตรา 73/1 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น บำเหน็ จ บำนาญ
ข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
• ผู้รับจ้างต้องแจ้งข้อมูลยอดเงินคงเหลือในบัญชีสมาชิกที่ไม่มีการจ่ายเงินประเดิม เงิน
ชดเชย และผลประโยชน์ของเงิน ดังกล่าว เนื่ องจากสมาชิกไม่มีสิทธิรับ เป็นรายเดือน
ผ่ านทาง e-mail ให้ กั บ ฝ่ า ยงานของผู้ ว่ าจ้ า ง ได้ แ ก่ ฝ่ ายบั ญ ชี แ ละการเงิน และฝ่ า ย
ทะเบียนสมาชิกด้า นจ่าย ภายในวันทำการที่ 3 (สาม) ของเดือนถัดไป เพื่อให้ฝ่ายบัญชี
และการเงิน ทำการตรวจสอบและยืนยั นยอดเงินที่จะต้องโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้
ว่าจ้างต่อไป
• ผู้รับ จ้ างต้ องจั ดส่งรายงานแจ้งรายละเอีย ดข้อมูล สมาชิ กที่ไม่ มีสิ ทธิรับเป็นรายเดือน
ให้กับฝ่ ายงานของผู้ ว่าจ้าง ได้แ ก่ ฝ่ายทะเบียนสมาชิก ด้านจ่ายภายในวันทำการที่ 5
(ห้า) ของเดือนถัดไป
16. การดำเนินการกรณีผู้มีสิทธิรับเงินสิ้นสิทธิเรียกร้องเงินจาก กบข. เนื่องจากครบกำหนด
อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
• ผู้รับจ้างต้องประมวลผลข้อมูลสมาชิกพ้นสภาพให้ฝ่า ยทะเบียนสมาชิกด้านจ่ายตามที่
ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านจ่ายแจ้งขอ
• ผู้ รับ จ้ างต้องดำเนิ น การปิด บัญ ชี เงิน รายบุ คคลและโอนเงิน ทุ กประเภทเข้า บัญ ชีเงิน
กองกลาง ทุกวันที่ 15 ของเดือน (กรณีเป็นวันหยุดให้ทำในวันทำการถัดไป) ตามรายชื่อ
ที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านจ่าย สำหรับสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพและไม่
ยื่นแบบขอรับเงินจากกองทุนภายในระยะเวลาตามอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
• ผู้รับจ้างต้องดำเนินการโอนเงินออกจากบัญชีเงินรอจ่ายคืนสมาชิกเข้าบัญชีเงินกองกลาง
ทุกวันที่ 15 ของเดือน (กรณีเป็นวันหยุดให้ทำในวันทำการถัดไป) ตามรายชื่อที่ได้รับ
แจ้งจากฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้ านจ่าย สำหรับสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพและยื่นแบบ
ขอรับเงินจากกองทุนแล้ ว และกองทุนทำการจ่ายเงิน ตามวิธีที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้
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แล้ว แต่ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ได้ติดต่อขอรับเงินจากกองทุนภายในระยะเวลาตามอายุความ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
• ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายงานการดำเนินการกรณีผู้มีสิทธิรับเงินสิ้นสิทธิเ รียกร้องเงินจาก
กบข.เนื่ องจากครบกำหนดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิช ย์ ให้ ฝ่าย
ทะเบียนสมาชิกด้านจ่ายภายในวันทำการถัดจากวันที่ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว
17. การให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิก และงานค้นหาเอกสารหลักฐาน
• ผู้รับจ้างต้องมีช่องทางสำหรับเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกจากระบบงานทะเบียน
สมาชิกหลักของผู้รับจ้างรวมถึงสามารถค้นหาและเรียกดูภาพถ่ายเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(Document Images) ได้
• ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจสอบ หรือให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกเมื่ อได้รับ
การสอบถามจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของผู้ว่าจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนสมาชิก โดย
ผู้รับจ้างจะแจ้งรายละเอียดหรือความคืบหน้าให้ทราบโดยไม่ชักช้า
• ผู้รับจ้างต้องจัดการค้นหาเอกสารต้นฉบับที่ผู้ ว่าจ้างต้องการภายใน 3 (สาม) วันทำการ
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ค่าบริการตามสัญญาจ้างได้รวมถึงการให้บริการที่
ไม่เกิน 3 (สาม) ครั้งต่อเดือน และไม่เกิน 10 (สิบ) รายการต่อครั้งเท่านั้น หากมีการใช้
บริการดังกล่าวมากกว่าที่กำหนดไว้จนก่อให้เกิดค่ าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ผู้รับ
จ้างอาจคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้างได้ตามสมควรจากการให้บริการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
18. การจัดทำและจัดส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิก
• ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งจั ด ทำใบแจ้ งยอดเงิ น สมาชิ ก ประจำปี หรื อ เอกสารอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ตลอดจนใบแจ้งยอดเงินผู้แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน ให้
สำเร็จลุล่วงโดยเร็วที่สุด นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างยืนยันการส่งข้อมู ลชุดสุดท้ายที่ต้องการให้
รวมไว้ ในบั ญ ชี ข องสมาชิ ก โดยผู้ รับ จ้ างจะร่ว มวางแผนการจั ด ทำและจั ด ส่ งใบแจ้ ง
ยอดเงิ น สมาชิ ก ประจำปี กั บ ผู้ ว่ า จ้ า ง เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ผู้ว่าจ้างตั้งไว้ว่างานดังกล่าวควรดำเนินการให้
แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยผู้ว่าจ้างจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
เพื่อยืนยันข้อมูลชุดสุดท้ายที่ต้องการให้ รวมไว้ในใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปี ภายใน
วันที่ 15 มกราคม ของทุกปีด้วย ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจัดส่งทั้งหมดตามที่เกิดขึ้นจริง
19. การจัดทำรายงานอืน่ ๆ
• การส่งมอบงานรายเดือนสำหรับเดือนธันวาคมของแต่ละปี ให้รวมถึงการส่งมอบงานปิด
ยอดบัญชีสมาชิกและการออกใบแจ้งยอดเงิน ประจำปีให้แก่สมาชิกด้วย โดยผู้รับจ้าง
จะต้องจัดทำสรุปผลการให้บริการประจำเดื อนส่งมอบให้แก่ ผู้ว่าจ้างเพื่อประกอบการ
ขอรับเงินค่าบริการรายเดือนด้วย
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• ผู้ รั บ จ้ างต้ องจั ด ทำรายงานที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อการบริห ารงานทะเบี ย นสมาชิ ก ตาม
มาตรฐานสากล หรือตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรและขอให้ดำเนินการ โดยจะดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
20. งานจัดเก็บเอกสาร
• ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บเอกสารต้นฉบับให้แก่ผู้ว่าจ้าง และค่าบริการตามสัญญาจ้างได้รวมถึง
ค่าจัดเก็บ เอกสารส่วนเพิ่มในปริ มาณไม่เกิน 300 (สามร้อย) กล่องต่อปี โดยใช้กล่อง
ขนาด 12.5 x16 x11 นิ้ว ทั้งนี้หากผู้ว่าจ้างต้องการจั ดเก็บเอกสารเกินกว่า ปริมาณที่
กำหนดข้างต้น ผู้รับจ้างจะดำเนินการให้โดยคิดค่าบริการจากผู้ว่าจ้างตามที่เกิดขึ้นจริง
ในส่วนที่เพิ่มจากปริมาณที่กำหนดดังกล่าว
• กรณี มี การยกเลิกบริการ หรื อสัญ ญาจ้างสิ้นสุ ดลง ผู้รับจ้างจะส่งคืนเอกสารต้นฉบับ
ทั้งหมดที่ผู้รับจ้างเก็บไว้ให้ แก่ผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้ างจะคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนิ นการ
ทัง้ หมดตามที่เกิดขึ้นจริง
21. อืน่ ๆ
• ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งให้ บ ริ ก ารงานอื่ น ใด (ถ้ า มี ) ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานทะเบี ย นสมาชิ ก ตาม
มาตรฐานสากล หรือตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรและขอให้ดำเนินการ โดยผู้รับจ้างจะให้
ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่คู่สัญญา
จะตกลงร่วมกันเป็นคราว ๆ ไป และผู้รับจ้างอาจคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้างเพิ่มเติมใน
การดำเนินการ และ/หรือให้บริการดังกล่าวได้ตามที่เกิดขึ้นจริง และ/หรือตามที่คู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกัน
• หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงอันเนื่องมาจากขอบเขตของ
งาน และ/หรื อลั กษณะงานที่ เปลี่ ยนแปลงไปตามกฎหมายและ/หรือนโยบายของผู้
ว่าจ้าง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะดำเนินการแก้ไขขอบเขตของงานตามที่เห็ นว่า
จำเป็น
• ผู้รับจ้างต้องรับรองว่า ผู้รับจ้างจะให้การสนั บสนุนด้านการปฏิบัติงานแก่ผู้ว่าจ้างอย่าง
เต็ มที่ ในการจั ด ให้ มี บ ริ การที่ จ ะช่ ว ยสร้างมู ล ค่ าเพิ่ มแก่งานทะเบี ยนสมาชิ ก ภายใต้
ขอบเขตของงานฉบับนี้อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ ผู้ว่าจ้าง
เพื่ อ อำนวยความสะดวกและให้ ส ามารถรองรับ บริก ารใหม่ ๆ ที่ ผู้ ว่ าจ้ างจะจัด ให้ แ ก่
สมาชิกในอนาคต ทั้งนี้ ผู้รับจ้างอาจคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้างเพิ่มเติมในการดำเนินการ
และ/หรือให้บริการดังกล่าวได้ตามที่เกิดขึ้นจริง และ/หรือตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะ
ตกลงร่วมกัน
• กรณีที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา หรือสิ้นสุ ดลงด้วยเหตุอื่นใด
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานรายเดือนที่ค้างส่งอยู่ให้แก่ ผู้ว่าจ้าง ภายใน 30 (สามสิบ ) วัน
ทำการนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง
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5. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมการเสนอราคาโดยแยกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
5.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลที่มีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม
(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษั ท จำกัดหรือบริ ษั ทมหาชนจำกัด ให้ ยื่ น สำเนาหนั งสื อรับ รองการจดทะเบี ยน
นิติบุ คคลที่มีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นั บ ถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ หนังสื อบริคณห์ ส นธิ บัญ ชีรายชื่อกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตร
ประจำตัว ประชาชนของผู้ นั้ น สำเนาข้อตกลงที่ แสดงถึงการเข้ าเป็น หุ้ นส่ ว น (ถ้ามี ) สำเนาบัตรประจำตั ว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น สำเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้แก่ สำเนาใบทะเบียนพาณิ ช ย์ สำเนาทะเบี ยนภาษี มูล ค่ าเพิ่ ม
พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสื อมอบอำนาจ
ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย จะต้องระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ชัดเจนว่ามีอำนาจในการเสนอราคาแทน
หรือทำการในเรื่องใด โดยมีห ลั ก ฐานแสดงตัว ตนของผู้ ม อบอำนาจและผู้ รับมอบอำนาจ (แนบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนผู้ มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจ
เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(2) ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งจั ด ทำตารางเปรีย บเที ย บคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ยื่ น เสนอราคา รายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะที่ กบข. ต้องการ และการรับประกัน (ถ้ามี) ตาม TOR นี้ กับข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่ง
คุณ ลั กษณะเฉพาะจะต้องระบุ หั วข้อให้ ถูกต้องตรงกันกับเอกสารหรือแคตตาล็อกที่เสนอโดยให้ จัดทำใน
รูปแบบดังต่อไปนี้
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ลำดับ

ข้อกำหนดตาม TOR

ความสอดคล้อง

รายละเอียดข้อเสนอ

เอกสารอ้างอิง

 คั ด ลอกคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ยื่ น  ตรงหรื อ ดี ก ว่ า  ระบุ คุ ณ สมบั ติ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ  ระบุ เลขหน้ าของ
ข้อเสนอ
 คัดลอกข้อกำหนดรายละเอียด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของงาน
ตามที่กำหนดใน TOR
 คัดลอกการรับประกัน

ข้อกำหนดตาม ราคา
TOR
 ระบุ รายการและรายละเอีย ด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของงานที่
เสนอมาให้พิจารณา
 ระบุรายละเอียดการรับประกัน
งานทีเ่ สนอมาให้พิจารณา

เอ ก ส า ร อ้ า งอิ ง
หรือแคตตาล็อก

6. การเสนอราคา
6.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้ สิ้น
6.2 ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีอื่น (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
6.3 ผู้ยื่น ข้อเสนอต้องยืน ราคาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วั น ที่เสนอราคา โดยภายใน
กำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และถอนการเสนอราคามิได้
7. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
เนื่ องจากบริษัท ไทย แอดมินิส เทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด (TAS) เป็นผู้รับจ้างงานบริการทะเบียน
สมาชิก กบข. นับตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์และความชำนาญที่น่าเชื่อถือในการ
ให้บริการงานทะเบียนสมาชิก กบข. อย่างครบวงจร ประกอบกับบริษัท TAS เป็นบริษัทลูกที่สำนักงานจัดตั้ง
ขึ้นตามมาตรา 9 (4/1) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 เพื่อรับจ้างงาน
บริการทะเบียนสมาชิก และสำนักงานถือหุ้นในบริษัท TAS ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 จึงสามารถจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ซ) แห่ งพระราชบัญญัติการจั ดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการให้บริการงานทะเบียนสมาชิก กบข. ต่อไป การคัดเลือก
ข้อเสนอจึงจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
8. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบที่ กบข. กำหนดภายใน 15 วัน นัดถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งจาก กบข. และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง
9. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กบข. จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ให้แก่ผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างภายใน 30 วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้องและครบถ้วนตาม
สัญญาจ้างหรือข้อตกลง และ กบข. ได้ตรวจรั บมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้ง กบข. ได้รับหนังสือเรียก
เก็บเงินจากผู้รับจ้าง ซึง่ แบ่งชำระค่าจ้างเป็นงวดรายเดือน รวมทั้งสิ้น 12 งวด ๆ ละเท่ากัน

16

10. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
10.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กบข.
จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
10.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 10.1 จะกำหนดค่าปรับเป็น รายวันใน
อัตราร้อยละ 0.1 ของราคาค่าจ้าง แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท
11. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
12. วงเงินในการจัดจ้าง
วงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 35,181,600 บาท (สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหก
ร้อยบาทถ้วน) ซึง่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
13. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
13.1 ผู้รับจ้างและบุคลากรของผู้รับจ้างที่มาปฏิบัติงานตาม TOR นี้ จะต้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
ของ กบข. รายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลที่เป็นความลับ
“ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายความถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถสื่อความหมายได้ที่ กบข. หรือ
พนักงานของ กบข. ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ให้ข้อมูล” ได้เปิดเผยให้แก่ผู้รับจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง
ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับ ข้อมูล” ทราบ และมีความประสงค์ ให้ ผู้รับข้อมูลเก็บรักษาข้อมูล ดังกล่าวไว้เป็น
ความลับ
2. การเปิดเผยและการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
ผู้รับข้อมูล ตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่สัญญา
สิ้นสุดลงโดยผู้รับข้อมูลตกลงที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) เก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ที่ เป็ น ความลั บ ไว้ ในสถานที่ ป ลอดภั ย และไม่ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เป็ น
ความลับไม่ว่าทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บคุ คลใดทราบ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้แก่
บุคคลที่ต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลที่ เป็นความลับนั้นและผู้รับข้อมูลจะต้องจัดให้บุคคลนั้นได้ผูกพันและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับด้วย หรือเป็นกรณี ที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้ให้ข้อมูล
(2) ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพียงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น
(3) ในกรณี ที่ ผู้ รั บ ข้ อ มู ล มี เหตุ ผ ลความจำเป็ น ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เป็ น ความลั บ โดย
กฎหมายหรือตามคำสั่งศาล ผู้ รับ ข้อมูล จะต้ องแจ้งเป็น หนั งสือให้ ผู้ให้ ข้อมูล ทราบถึงข้อกำหนดหรือคำสั่ ง
ดังกล่าวก่อนที่จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้รับข้อมูล
จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขอให้คุ้มครองข้อมูลดังกล่าวไม่ให้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะด้วย
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13.2 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง กบข. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่
กำหนด กบข. จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ (ถ้ามี) หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นเสนอ
ราคาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
14. มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด้วย กบข. มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กบข. ไม่ ยอมรับ การทุ จริ ตและประพฤติ มิชอบทุ กรูปแบบ (Zero Tolerance) ไม่ว่าจะเป็ น การกระทำโดย
บุคลากรของ กบข. หรือบริษัทในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ กบข. ซึ่งรวมถึงคู่ค้าของ
กบข. ทุกราย นอกจากนี้ กบข. ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วย
กบข. จึงขอความร่วมมือจากผู้ยื่นข้อเสนอ หากพบเห็นการกระทำของบุคลากรของ กบข. หรือบริษัท
ในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ กบข. หรือคู่คา้ ของ กบข. รายใดที่มีการกระทำเข้าข่าย
ทุจริต ติดสินบน หรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในรูปแบบใด ขอให้แจ้ง
โดยตรงไปยังบุคคลและที่อยู่ดังต่อไปนี้
“ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”
15. ผู้จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
นางสาวนฤมล พูนสวน

--------------------------------
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